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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      07/05/2019

Piyasalar için yeni stres testi

 

YSK dün öğleden sonraki görüşmesinin ardından, akşam saatlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran tarihinde

tekrarlanmasına hükmetti. Seçim ortamının devamı ve yaklaşık bir buçuk ay sürecek politik belirsizlik piyasalar için bir yeni bir stres testi

olacak. Bu sabah itibarı ile dolara karşı 6.12 civarında işlem gören TL ‘de ilk tepki  %1.4 değer kaybına işaret ediyor. BIST’de ise dünkü

yazımızda bahsettiğimiz ve dünkü işlemlerde çalışan BIST 100 için 92K, XBANK için 118K destek seviyelerinin bugün aşağı kırılmasını

bekleriz.  Bundan sonraki destek seviyeleri BIST 100 için 90K ve 87K, XBANK için ise 116K ve 110K olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ilk

çeyrek finansallarını açıklayacak şirketler arasında Aselsan, Türk Telekom, Vestel, ve Logo’yu sayabiliriz. 
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Haberler & Makro Ekonomi
Nisan Reel Kur Verisi Açıklandı

Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan’da 72,7 seviyesine geldi. (aylık bazda %3,1 değer kaybı). Reel

kur son iki aydır değer kaybediyor. Kurun ay genelinde mevcut seviyelerde seyretmesi durumunda Mayıs ayında reel kurda değer kaybı

devam edecek. 

 

BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY Sepet

Kapanış 92,982 4,806 64.37 1063 213 23.05 7.10 6.0023 6.7178 6.44685 2019 6.42%

1 Gün Δ -1.0% 6.3% 0.0 bps -1.9% -2% -7 bps 0.9 bps 0.5% 0.8% -1.9% 2020 5.20%

1AylıkΔ -5.9% -48.0% 0.5 bps -2% -13% 80 bps 9 bps 7% 0.8% -0.4% 2021 4.22%

En İyi 5 (%) IEYHO 9% GSRAY 6% TSPOR 4% METRO 3% ISDMR 2%

En Kötü 5 (%) BJKAS -20% GLYHO -6% KARSN -6% VESTL -6% ALBRK -4%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) GSRAY 748 GARAN 683 THYAO 526 AKBNK 201 HALKB 158

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

Anadolu Grubu Holding

Kapanış (TL) : 12.11 -  Hedef Fiyat (TL) : 26 - Piyasa Deg.(TL) : 2949 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.66 ↑
AGHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 114.7 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr  

Anadolu Grubu Holding McDonald’s için stratejik opsiyonları değerlendiriyor

Anadolu Grubu Holding McDonald’s ile ilgili olarak stratejik opsiyonların değerlendirilmesi için bir yatırım bankasını yetkilendirmeye karar

verdiğini duyurdu. McDonald’s, Holding için stratejik olmayan bir varlık ve yaptığımız net aktif değer hesaplamasının sadece %2’sini

oluşturuyor. Anadolu Grubu'nun stratejik olmayan küçük iştiraklerini satarak ana iş kollarına daha fazla odaklanma stratejisini olumlu

karşılıyoruz. Aynı zamanda olası bir satışın Holding’in hayli borçlu olan bilançosunu güçlendireceğini düşünüyoruz. AGHOL hissesi için AL

tavsiyemizi yineliyor ve en çok önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Hisse cari NAD'e göre halen %31, halka açık NAD’e

göre %40 iskonto ile işlem görmektedir.

Enerjisa Enerji

Kapanış (TL) : 5.34 -  Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 6307 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.04 ↑
ENJSA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr  

ENJSA 1Ç19 Finansal Sonuçları

Enerjisa 1Ç19’da 297mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %22 artış gösteren net kar piyasa beklentisinin de %5

üzerinde gerçekleşti. Şirket’in gelirleri %10 artış göstererek 4.48 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %30 artış göstererek 872mn TL’ye yükseldi.

Operasyonel nakit akışı geçtiğimiz seneki eksi 104mn TL’den artı 705mn TL’ye yükseldi. Serbest nakit akışı geçtiğimiz yılkı negatif 573mn

TL’den pozitif 33mn TL’ye iyileşti. Operasyonel kardaki güçlü büyüme, net karın beklentileri aşması ve nakit akışındaki iyileşme nedeni ile

hissenin bugün hafif olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.

Akenerji

Kapanış (TL) : 0.55 -  Hedef Fiyat (TL) : 0.57 - Piyasa Deg.(TL) : 401 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.31 ↔
AKENR TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 3.23 Analist: akumbaraci@isyatirim.com.tr 

Doğalgaz santralinin düşük KKO ile çalışmasıyla marjlar toparlandı

Akenerji 1Ç19 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 144 milyon TL net zarara karşılık 259 milyon TL net zarar açıkladı.

Satışlar satış hacminin gerilemesinden dolayı yıllık bazda %6 oranında daralarak 466 milyon TL’ye geriledi. Şirket yılın ilk çeyreğinde 1.4

milyar kWs elektrik satışı gerçekleştirdi, bu da yıllık bazda %45 azalmaya tekabül ediyor. Şirket satış hacminin %62’sini DUY piyasasına

geri kalanını ise ikili anlaşmalar yoluyla sattı. Spot elektrik fiyatları 1Ç19’da yıllık bazda %45 oranında arttı. Şirket 1Ç19’da 159 milyon TL

FAVÖK ve %34 FAVÖK marjı açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 80 milyon TL FAVÖK ve %16 FAVÖK marjı açıklamıştı. Şirket

TL’nin değer kaybetmesinden dolayı 384 milyon TL net finansal gider kaydetti. Mart sonu itibariyle 4.7 milyar TL net borç pozisyonu

bulunuyor. SAT tavsiyemizi koruyoruz.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2
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Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx

07/05/2019

Yurtiçi Ajanda
LOGO 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

15mn TL, Piyasa beklentisi: 14mn TL)

TTKOM 1Ç19 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 

168 mn TL, Piyasa beklentisi: 254 mn TL)

Yurtdışı Ajanda Tahm. Önc.
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Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: 

Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5

kanaat kullanabilmektedir. 

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

